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Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel:
Název:
IČO:
Sídlo:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
72053119
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

vyř.: Mgr. Markéta Pěčková
č.j.
348/22/SÚSPK-P

tel.
377 172 411
marketa.peckova@suspk.eu

email:

Veřejná zakázka:
II/230 Stříbro-dálnice D5, úsek 2
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:
134 252 726,00 Kč
Zadávací řízení:
zjednodušené podlimitní řízení
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce v extravilánu silnice II/230 v
délce 3 492 m a to rozšířením silnice na kategorii S 9,5 včetně směrové rektifikace
Předmět plnění VZ:
silničních oblouků dle PDPS a soupisu prací s názvem „II/230 Stříbro – dálnice D5,
úsek 2“.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:
dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)
P21V00000760

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy
Zadavatel obdržel
1
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4. a 5. 1. 2022

žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

171201221-1

Poplatek za uložení na skládce
ornice
Poplatek za uložení na skládce ornice
"Sejmutá ornice celkem" 133,5*0,28+38037*0,2
"odpočet materiálu určeného pro zpětné použití
(meziskládka)" -4910,44
2734,34*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

t

4 921,812

7 644,780
-4 910,440
4 921,812

Chtěli bychom zadavatele požádat o vysvětlení této položky, která se nachází v soupisu prací v SO 001
Opravdu se ornice bude ukládat na trvalou skládku a bude se za ní platit poplatek?
Dle našeho názoru to odporuje zákonům platným v naší republice.
2

V SO 101 položka 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 je u této položky
uvedena měrná jednotka m. Domníváme se, že by u opláštění měla být spíše položka m2. Může,
prosím, zadavatel upřesnit měrnou jednotku?

3

V SO 101 položka 212752412 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná
sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150 , množství 1 917 m. Domníváme se, že v rozpočtu
chybí položka na opláštění trativodu geotextilií (podobně jako u trativodu DN 100). Může, prosím,
zadavatel doplnit položku na opláštění geotextilií, popř. potvrdit montáž trativodu bez geotextilie?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:
ad 1 Žádná ornice se nebude ukládat na trvalou skládku a nebude hrazen žádný poplatek s tím spojený.
Veškerá ornice bude použita na stavbě a jeho blízkosti. V tomto smyslu jsme upravili i soupis prací.
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ad 2 1. V SO 101 uvedená položka 212972112 – Opláštění drenážních trub filtrační textílií DN 100 - je
uvedená měrná jednotka „metry“ a to v souladu s cenovou soustavou ÚRS , použitou pro zpracování
celého soupisu prací předmětné zakázky. Měrná jednotka je tedy v metrech a nebudeme ji měnit.
ad 3 2. V SO 101 položka 212752412 – Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná
sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150 - je v pořádku a nebudeme do soupis prací doplňovat
položku jinou. Tímto potvrzujeme montáž trativodu bez použití geotextilie. Dle vyjádření
zpracovatele PDPS, opláštění trativodu není potřebné, protože nezajistí v tomto případě jeho lepší
funkčnost.
Vzhledem k tomu, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD - Soupis prací s výkazem výměr, posouvá se
tímto lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku. V důsledku změny soupisu prací s výkazem
výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl.12.1.,a to následovně:
12.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hodin dne 7. 2. 2022.
Přílohy:

ZD ve znění vysvětlení ZD č. 1
Příloha č. 3 ZD ve znění vysvětlení ZD č. 1

Datum vyhotovení:
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
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